
VARHAIS
KASVATUKSEN 
KOPIOINTI  
LUPA



Tekijänoikeuden  
suojaaman aineis
ton kuten kuvien, 
nuottien, laulun
sanojen, kirjojen ja 
lehtien kopioimiseen 
ja skannaamiseen 

tarvitaan tekijänoikeudenhaltijan lupa. 
Kopioston teettämän selvityksen mu
kaan varhaiskasvatuksessa kopioidaan 
paljon muun muassa kuvia, nuotteja ja 
laulunsanoja sekä otteita kirjoista ope
tusta ja varhaiskasvatusta varten.
 Kuntien hankkima kopiointilupa 
kattaa ainoastaan kopioinnin kuntien 
sisäiseen hallinnolliseen käyttöön.  
Kunnan järjestämään varhaiskasvatuk
seen tulee hankkia erillinen kopiointi
lupa. Luvan voi hankkia Kopiostosta.

Kopiointilupa mahdollistaa monipuo
lisen materiaalin laatimisen ja käytön 
uusien varhaiskasvatussuunnitelmien 
mukaisessa media ja ilmiöpohjaisessa 
opetuksessa varhaiskasvatuksessa. 

– kopioida, skannata ja tulostaa 
suojattua materiaalia kuten  
kuvia, piirroksia, sarjakuvia, 
nuotteja, laulunsanoja, teksti
aineistoa lehdistä, kirjoista  
ja muista julkaisuista sekä  
internetsivuilta

– liittää kuvia ja tekstiä osaksi 
omaa opetusmateriaalia tai  
projektitöitä

– kopioida sekä kotimaista että 
ulkomaista aineistoa

– kopioitavan aineiston tulee olla 
verkossa luvallisesti ja vapaasti 
saatavilla eli sivuston tulee olla 
maksuton ja aineistoon pääsy ei 
saa edellyttää kirjautumista.

Kopioston kopiointiluvalla 
saa

KOPIOINTILUPA  
VARHAIS
KASVATUKSEEN

Tekstit ja 
kuvat

Nuotit ja 
laulun sanat

20 sivua per 
julkaisu, enintään 
puolet julkaisusta

10 sivua per 
julkaisu

20 sivua per 
digitaalinen lähde

10 sivua per 
digitaalinen lähde

5 sivua per 
julkaisu, enintään 
puolet julkaisusta

5 sivua per 
julkaisu

20 sivua per 
verkkosivusto

20 sivua per 
verkkosivusto

Kopioston luvalla saa

Esimerkkejä 

Kopiointiluvalla saa kopioida netistä 
kuvia erilaisten asioiden havainnol-
listamiseksi. Opettaja voi kopioida 
esimerkiksi kuvia erilaisista kasveista, 
puista ja eläimistä ennen metsäretkelle 
lähtöä tai mainoskuvia mediataitojen 
opettamiseen.

Opettaja voi liittää kuvia ja tekstiä 
esimerkiksi osaksi omaa diaesitystä ja 
näyttää opetusryhmälle tai kuvittaa 
omaa opetusmateriaalia, erilaisia 
projektitöitä tai vanhemmille jaettavaa 
viikko- tai kuukausikirjettä kirjoista, 
lehdistä tai netistä löytyvillä kuvilla ja 
teksteillä.

Laulukirjoista saa kopioida nuotteja  
ja laulunsanoja ja käyttää niitä  
opetuksessa sekä kopioida osia  
satu- tai muusta lastenkirjasta teema-
viikon näyttelyyn omaan päiväkotiin.

Valokopioida

Tulostaa

Skannata

Kopioida luvallisesti ja 
vapaasti verkossa olevaa 
aineistoa

– kopioida työ, harjoitus ja  
vastauskirjoja

– kopioida musiikkia, liikkuvaa 
kuvaa ja tietokonepelejä

 Lupa ei koske myöskään  
sellaisia aineistoja, jonka 
kopiointia ja käyttöä koskee 
jokin muu lisenssi tai sopimus, 
esimerkiksi varhaiskasvatukseen 
hankitut sähköiset opetus
materiaalit. Näitä saa käyttää 
niiden omien lisenssi  
ja käyttöehtojen mukaisesti.

Kopioston kopiointiluvalla 
ei saa

Lisätietoja luvasta ja tekijänoikeuksista: 
www.kopiosto.fi ja www.kopiraitti.fi



Kopiosto
Kopiosto on tekijöiden, kustantajien ja esittävien 
taiteilijoiden yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Kopiosto 
mahdollistaa tekijänoikeuden suojaaman materiaalin 
käytön myöntämällä lupia kopiointiin ja digitaaliseen 
käyttöön sekä audiovisuaalisten teosten jälkikäyttöön. 
Kopiointikorvaukset Kopiosto tilittää edelleen teosten 
oikeudenhaltijoille.

Kopiosto kiertää kouluttamassa tekijänoikeuksista ja 
luparatkaisuista. Voit tiedustella koulutusta omaan 
kuntaasi: neuvonta@kopiosto.fi
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Kopiosto ry
Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki
Asiakaspalvelu: puh. 09 4315 2325
kopiointiluvat@kopiosto.fi 
www.kopiosto.fi


